
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-08-21 

 

Fritidsnämnden 

Tid: Fredagen den 21 augusti 2020 kl. 8:15-12:00 

Plats: Sjuans mötesplats, Mariehemsvägen 7M 

Beslutande: Ari Leinonen (S), ordförande 
Lennart Johansson (M), vice ordf. deltar ej i beslut § 27 
Åke Johansson (S) 
Lina Vänglund (S) 
Lennart Arvidsson (V) 
Sofia Stolt (V) 
Solveig Granberg (C) 
Johan Asplund (MP) 
Anders Hägglund (S), tjg. ersättare vakant mandat (S) 
Gabriel Farrysson (M), tjg. ers. för Oliver Granered (M), 
deltar ej i beslut § 27 
Carinne Sjöberg (L), tjg. ersättare för Roger Persson (M) 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Lennart Johansson 
 

Sekreterare:        §§ 27-33 

 Elisabeth Anttu 

 

Ordförande:      

 Ari Leinonen 

 

Justerare:      

 Lennart Johansson 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-08-21 

Anslaget har satts upp: 2020-08-25 

Anslaget tas ner: 2020-09-16 

Förvaringsplats: Fritid, Umeå kommun 

Underskrift:   
 Elisabeth Anttu
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Stefan Hildingsson, fritidschef 

Peter Hörnemalm, avd. chef 

Björn Söderbäck, personalchef, del av § 32 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 27 

Diarienr: FN-2020/00107 

Remiss: Kulturpolitiskt program i Umeå kommun 

2020-2030 

Beslut 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att ställa sig bakom förslaget till nytt kulturpolitiskt program. 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har tagit fram en remissversion för ett nytt kulturpolitiskt 

program för Umeå kommun. Det kulturpolitiska programmet är ett av 

kommunens långsiktiga styrdokument och ger inriktningen för kommunens 

visioner och satsningar inom kulturområdet fram till år 2030. De 

skrivningar som anknyter till fritidsnämndens verksamhetsområden ligger 

väl i linje med andra styrdokument som rör dessa områden, t ex 

kommunens bidragsregler. 

Beslutsunderlag 

Kulturpolitiskt program, remissversion 

Beredningsansvariga 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Peter Hörnemalm, avd. chef 

Protokollsanteckning 
Lennart Johansson (M) och Gabriel Farrysson (M): 

Då Moderaterna tagit fram ett eget kulturpolitiskt program deltar inte 

Moderaterna i diskussionen och beslutet i ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Kulturnämnden umea.kultur@umea.se 
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§ 28 

Diarienr: FN-2020/00082 

Remiss: Policy och handlingsplan för halverad 

barnfattigdom 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna det reviderade yttrandet enligt nedan. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommunfullmäktige har beslutat om halverad barnfattigdom till 

2020. Under 2019 beslutades i kommunfullmäktige att en handlingsplan 

ska tas fram för att halvera barnfattigdomen. Förslaget till policy och 

handlingsplan skickas på remiss till samtliga nämnder och kommunala 

bolag.  

 

Tre olika uppdrag åligger fritidsnämnden enligt aktivitetsplanen i 

handlingsplanen:  

 

- undersöka om befintliga aktiviteter även når målgruppen – 
normkritiskt. Identifiera ev. hinder. 

- anpassa aktiviteterna efter målgruppen 
- identifiera framgångsrika kompensatoriska generella insatser och 

säkerställa långsiktighet i dessa 
 

Yttrande från fritidsnämnden 

Fritidsnämnden ställer sig bakom grunderna och principerna till förslag till 

policy och handlingsplan inkl. aktivitetsplan för halverad barnfattigdom. 

 

Handlingsplanen ger en bra kunskapsöversikt med fakta och forskning kring 

området. Handlingsplanen utgör en bra bakgrund till det gemensamma 

arbetet i kommunen. Fritidsnämnden ser positivt på skrivningarna om att 

involvera och samverka med föreningslivet kring de föreslagna insatserna. 
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När det gäller planering och uppföljning vill fritidsnämnden 

uppmärksamma att uppdragsplanen för 2020 redan är beslutad. Kan det 

möjligtvis vara uppdragsplanen för 2021 som avses? Nya uppdrag som 

kräver omfattande resurser bör också hanteras i det ordinarie planerings- 

och budgetarbetet. En stor del av aktiviteterna som beskrivs i 

aktivitetsplanen görs redan i den omfattning som ekonomin tillåter.  

 

Under kartläggningen av pågående aktiviteter vill fritidsnämnden förtydliga 

att det är ett föreningsstöd alt. föreningsbidrag som ges till föreningar som 

gör socialt förebyggande insatser (inte föreningsråd). Fritidsnämnden vill 

också förtydliga att Fritidsbanken inte är en egen verksamhet utan drivs av 

Västerbottens idrottsförbund med föreningsbidrag från fritidsnämnden. 

Det kan också förtydligas att alla lovaktiviteter samt i princip alla aktiviteter 

inom fritid Unga är helt gratis. 

 

Fritidsnämnden vill att det ska finnas en ambition att avskaffa 

barnfattigdomen. Arbetet med att bekämpa barnfattigdomen ska göras 

tillsammans inom kommunens olika verksamheter och i samverkan med 

aktörer inom förenings- och näringsliv. 

Beslutsunderlag 

Policy halverad barnfattigdom remissversion 

Handlingsplan Barnfattigdom remissversion 

Bilaga 1 Matris pågående aktiviteter 

Bilaga 2 Översikt pågående aktiviteter 

Bilaga 3 Aktivitetsplan föreslagna aktiviteter  

Bilaga 4 Kunskapsöversikt och referenser 

Beredningsansvariga 

Sara Nordström, fritidskonsulent 

Fritidsnämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Lennart Arvidsson (V) med instämmande av Johan Asplund (MP) och 

Carinne Sjöberg (L) – tillägg till yttrandet: Fritidsnämnden vill att det ska 

finnas en ambition att avskaffa barnfattigdomen. 
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Gabriel Farrysson (M) med instämmande av Carinne Sjöberg (L) - tillägg till 

yttrandet: Arbetet med att bekämpa barnfattigdomen ska göras 

tillsammans inom kommunens olika verksamheter och i samverkan med 

aktörer inom förenings- och näringsliv. 

 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Nämnden beslutar 

enligt tjänsteskrivelsens förslag med ovanstående tillägg. 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 
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§ 29 

Diarienr: FN-2020/00050 

Uppdragsplan, budget och internkontrollplan 2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fastställa reviderat förslag till investeringsplan 2021–2024 inom den 

inriktningsram som kommunstyrelsen beslutat enligt bilaga 1. 

 

att fastställa reviderat förslag till investeringsprojekt utöver 

inriktningsram enligt bilaga 1. 

 

att nämndens förslag till tillkommande externa förhyrningar för åren 

2021–2024 som beslutades 2020-03-20 kvarstår oförändrat.  

 

att fastställa skriftlig beskrivning till ovanstående förslag enligt bilaga 2. 

 

att äska ytterligare 4 mkr för utbyte av konstgräs på Umeå energi arena 

Sol år 2021 då konstgräset ej godkänts enligt fotbollsförbundets krav för 

elitfotboll på högsta nivå. 

 

Reservation 

Lennart Arvidsson (V) och Sofia Stolt (V), se fritidsnämndens beslutsordning 

nedan. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 och plan 2022–2024 är 

förskjutet till 26 oktober med anledning av de osäkra ekonomiska 

förutsättningarna som coronapandemin medfört. Inför den fortsatta 

beredningen av budgeten har kommunstyrelsen 2020-06-02 beslutat att ge 

nämnderna i uppdrag att se över och revidera investeringsbudgeten 2021–

2024 inklusive externförhyrningarna i nu liggande förslag till 

investeringsbudget utifrån eventuella förseningar i projekt 2020. 
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Revideringen ska ske utifrån principerna om genomförbarhet, volymökning 

och att vårda det vi redan har. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Förslag till reviderad investeringsplan samt externa förhyrningar 

2021–2024. 

Bilaga 2. Beskrivning av förändrade investeringar och externförhyrningar 

Beredningsansvariga 

Stefan Hildingsson, förvaltningschef 

Monia Sundelin, controller 

Fritidsnämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Lennart Arvidsson (V) och Sofia Stolt (V): 

Förslaget angående förhyrningen av Thorénhallarna avslås. 

Avtalet med Thoréngruppen rivs upp. 

 

Ari Leinonen (S) med instämmande av Lennart Johansson (M) – bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag med tillägg av följande att-sats: att äska 

ytterligare 4 mkr för utbyte av konstgräs på Umeå energi arena Sol år 2021 

då konstgräset ej godkänts enligt fotbollsförbundets krav för elitfotboll på 

högsta nivå. 

 

Bakgrund: Tidigare har konstgräset bytts vart femte år. Av kostnadsskäl 

sänktes tillfälligt ambitionen på en matta som är godkänd för högsta nivån 

inom elitfotboll då Umeå inte hade lag i de serierna. Nuvarande konstgräs 

är 5 år, planen var att det skulle hålla i 8 år, men vid årets besiktning 

klarade det inte kraven för elitfotboll. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag undantaget förslaget 

angående förhyrningen av Thorénhallarna. Ordföranden finner att 

fritidsnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag undantaget 

förslaget angående förhyrningen av Thorénhallarna. 

 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag angående förhyrningen av 

Thorénhallarna mot bifall till Vänsterpartiets yrkanden. Ordföranden 
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konstaterar att fritidsnämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag 

angående förhyrningen av Thorénhallarna. 

 

Bifall mot avslag till föreslaget tilläggsyrkande. Ordföranden finner att 

fritidsnämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. Ordföranden 

konstaterar därmed att fritidsnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens 

förslag med tillägg av föreslagen att-sats. 

 

Reservation 

Lennart Arvidsson (V) och Sofia Stolt (V): 

I grunden var det fullkomligt fel av kommunstyrelsens arbetsutskott att 

teckna ett avtal med Thoréngruppen utan att det fanns något framräknat 

kommunalt jämförelsealternativ. Det är dessutom högst oklart i vilken 

utsträckning som kommunstyrelsen kommer att kompensera 

fritidsnämnden för de 25-åriga hyresavtalet. Det enda rimliga i nuläget är 

att riva upp avtalet med Thoréngruppen. Ett avtal som annars riskerar att 

gå ut över andra verksamhetsområden. Inom Umeå Fritid kan det 

exempelvis handla om fritidsgårdar, friluftsverksamhet/motionsspår, och 

föreningsliv. 

 

Fritidsnämnden befinner sig redan idag i en svår ekonomisk situation, 

framför allt beroende på den pågående pandemin och de minskade 

intäkter som den inneburit. 

 

Vänsterpartiet menar att efter många års kamp för en fullstor 

inomhusanläggning för fotbollen i Umeå så är fotbollsföreningarna väl värd 

en vettig lösning på detta. Förhyrningen av de s.k. Thorénhallarna utgör 

inte den lösningen utan kommer att bli alltför kostsam. 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 

Anette Sjödin, controller 
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§ 30 

Diarienr: FN-2020/00168 

Sveriges bästa idrottsstad 2020 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att tillskriva kommunfullmäktiges presidium att fritidsnämnden vill 

komma till kommunfullmäktige och berätta om idrottsstaden Umeå. 

Ärendebeskrivning 

SVT Sport utsåg 16 augusti Umeå till Sveriges bästa idrottsstad 2020 med 

hela 425 jurypoäng. Det är andra gången på kort tid som Umeå utsetts till 

årets bästa idrottsstad. Senast kammade Umeå hem utmärkelsen 2018. I år 

är det tionde året som utmärkelsen delas ut, 39 kommuner har kvalificerat 

sig till omröstningen. 

 

Enligt SVT har segermarginalen aldrig varit större under prisets tioåriga 

historia. 27 jurymedlemmar hade Umeå som etta och 40 av 50 hade staden 

på sin topp 3. 

 

SVT Sport utser årligen Sveriges bästa idrottsstad. För att vara aktuell för 

att bli utsedd till bästa idrottsstaden under ett år måste kommunen 

uppfyllt kriterierna: 

 Vara hem för minst fyra lag/föreningar på elitnivå i någon av totalt 
28 olika sporter 

 Minst ett av dessa fyra lag måste tillhöra högsta serien i en av de sju 
största arenasporterna (fotboll, ishockey, handboll, basket, bandy, 
innebandy och speedway). 

Idrottsåret räknas mellan 1 juni 2019 till 1 juni 2020. I år innebär det i 

praktiken fram till 20 mars på grund av coronapandemin. 

 

Juryn består av 25 tittare och 25 anställda eller specialinbjudna på SVT 

sport. Utdelningen skedde i Rådhusparken 16 augusti och visades i SVT 

under sändningarna från friidrotts-SM. 
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Fritidsnämndens beslutsordning 

Yrkande 

Efter information om att Umeå utsetts till Sveriges bästa idrottsstad 2020 

yrkar Ari Leinonen (S) med instämmande av Lennart Johansson (M), 

Carinne Sjöberg (L) och Solveig Granberg (C) – att tillskriva 

kommunfullmäktiges presidium att fritidsnämnden vill komma till 

kommunfullmäktige och berätta om idrottsstaden Umeå. 

 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

fritidsnämnden beslutar i enlighet med det. 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 

Ari Leinonen (S) 

 
 

 

  



Sida 12 av 14 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Fritidsnämnden 2020-08-21 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 31 

Diarienr: FN-2020/00166 

Fritidsnämndens sammanträdestider 2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fastställa sammanträdestider för 2021 enligt nedan. 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till sammanträdestider för 2021 har tagits fram. 

 

27 januari  kl. 08.15 (förmiddag) 

24 februari  kl. 13.15 

24 mars  kl. 13.15 

28 april  kl. 13.15 

26 maj  kl. 13.15 

1 september  kl. 13.15 

29 september kl. 13.15 

27 oktober  kl. 13.15 

24 november  kl. 13.15 

15 december  kl. 13.15 

 

Fritidsnämndens möten hålls på onsdagar. 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

Monia Sundelin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunikationsavdelningen 

Fritidsnämndens ledamöter och ersättare 

Berörda tjänstepersoner 
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§ 32 

Diarienr: FN-2020/00003 

Information och rapporter 2020 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Björn Söderbäck, ny personalchef för Kultur och Fritid fr o m 2020-08-17, 

presenterar sig. 

 

Fritidschef Stefan Hildingsson informerar: 

 Fritidsnämndens redogörelse i KSNAU med anledning av redovisad 
budgetavvikelse och prognos 

 Rapport från verksamheterna sommaren 2020 
 
Övriga frågor 
Solveig Granberg (C): 
Skateparken, problem med bl a nedskräpning. 

Stefan Hildingsson redogör för svar från Gator och parker. 

Tavelsjöleden, avståndsmarkeringar stämmer inte och ved saknas. 

Stefan Hildingsson informerar om att avståndsmarkeringarna ska 

kontrolleras samt att ved inte körs ut sommartid. 
 

Carinne Sjöberg (L): 
Bölesholmarna och tillgänglighet för rullstolsburna. 

Stefan Hildingsson vidarebefordrar informationen till Umeå kommuns 

tillgänglighetsstrateg Elisabeth Nilsson. 
 

Lennart Johansson (M): 
Fotbollstältet: Kostnad för uppsättning och nedtagning av tältet. 

Stefan Hildingsson svarar på frågan. 

Konstgräset på Gammlia. 

Frågan behandlades i § 29. 
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§ 33 

Diarienr: FN-2020/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2020 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden/delegationsbeslut för 

augusti 2020. 

Beslutsunderlag 

Anmälningsärenden föreningsbyrån augusti 2020 

Delegationsbeslut fritidschef juli-augusti 2020 

Personuppgiftsincidenter 2020-04-01—06-30 

Beredningsansvariga 

Eva Lindgren, fritidskonsulent 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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